
نن((  :وقوله وونو نت سس ني قق اي لي  سس نف ا نني  نك ا سني  نم نك قن اي  سم سؤ وم نني  نك ا سني  نم نف أ
 ))ن
رر ج عن18[السجدة: خخ مم ] المراد بالفسق هنا هو الفسق البكبر الـ

ننا ناقص رم خؤ مم اللسل م وليس الفسق الغصغر الذي يبقى فيه النسان 
قق االيمان: ((   )) الجواب: ل يستوون، وانتبه أيهاكمني ك اني ف اس

نرا من القراء يقرأ ويستمر:  نا)، فإن بكثي القارئ فقف على قوله: (فالسق
نن((  وونو نت سس ني قق اي لي  سس نف ا نني  نك ا سني  نم نك قن اي  سم سؤ وم نني  نك ا سني  نم نف أ
 ))[السجدة:ن
أفمن ] ما يصلح هذا أفمن بكان فالسقا ل يستوون ما يستقيم (( 18

خف ثم قال: )( ك اني مؤمن اي كمني ك اني ف اسق ا رق  ))لي يستونون )) و
ممن؟ جواب الله عز وجل   )) فالله((ي لي يستونونهذا الجواب جواب 

مب نفسه: ((  مم وأجا مه خف أفمني ك اني مؤمن اي كمني ك انتعالى الست
 أي المؤمنون والفالسقون لماذا ؟((ي لي يستونوني )) )) أجاب: ف اسق ا

ننو ى((   أ
س نم سل وتي ا نن ا نج سمي  وه نل نف ستي  نح ا سل نص ا ولواي ال سم نع ننو ونواي  نم نني آ سذي نل نم اي ا أ

ن

قل وز خيف ون ضض نن " وهو ما يعد لل ولو نم سع ني ونواي  نك ا نم اي  سب ] أما19 ))[السجدة:"ي 
ضما) هذه حرف شرط وتفصيل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم (أ

فأم اي مني أعطى(( :وتفيد مع الشرط والتفصيل تفيد التوبكيد نعم 
نواتقىي نوصدقي ب الحسنىي فسنيسرهي ...))ي ((نوأم اي مني بخل

أم اي الذين هنا (( نواستغنىي نوكذبي ب الحسنىي فسنيسره...ي ))
 )) لكم فيها ثل ثآمنواي نوعملواي الص الح اتي فلهمي جن اتي المأنو ى

فوائد، شرطية: بدليل أنها أتى لها جواب (فلهم)، تفصيلية: لنها أتت
رقسمين أما الذين آمنوا وأما الذين فسقوا ايش بعد؟ توبكيدية: لنه ل ب

((ي أم اي الذيني آمنواي نوعملواشك أن هذه الصيغة تفيد التوبكيد 
 )) هذا جواب الشرطالص الح اتي فلهم

ضنة) وهي في اللغة((ي فلهمي جن اتي المأنو ىي )) مج  الجنات جمع (
رجن من فيها أي تسترهم، مت ميت به لنها  مم ملس الحديقة الكثيرة الشجار، و
رئه فهو أعلى مما لكنها في الشرع الدار التي أعدها  الله تعالى لوليا

يدور في الخيال أو يخطر على البال، وقوله جنات المأوى جنات
نل ول يتحولون عنها المأوى يعني التي هي مأواهم ل يبغون عنها حو

فهي مأوى بكما أن الجحيم مأوى الكافرين فل يتحولون عنها، فالمأوى
مكان اليواء أي أنها هي جناتهم التي يأوون إليها ول يخرجون منها.

قلي )) وز ون  يقول المؤلف: "هو ما يعد للضيف" وعلى هذا فهي تكون((ي 
ميعد لهم هذا النزل نعم،  مصدرا بكما هو الحال، يعني أنه 

 الباء هنا للسببية ((ي بم اي ك انواي يعلموني ))
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 ))-ي فمأنواهمي الن اربالكفر والتكذيب((ي نوأم اي الذيني فسقواي -ي 
والعياذ بالله، مأواهم أي مرجعهم النار يخرجون منها؟ ل.
 أعوذ بالله بكلما((ي كلم اي أرادنواي أني يخرجواي منه اي أعيدنواي فيه اي ))

ننون بالخرو ج ترتفع بها إلى أن يقربوا من مم مي أرادوا أن يخرجوا منها 
ميريدونه يعادون فيها وهذا أشد أبوابها ثم بعد أن يتمنون الخرو ج و

نل ل؟ لو فرضت أنك محبوس في مكان والعياذ بالله في التعذيب و
يي هذا أو أن تبقى ند ك أ مر فقيل لك: تعال تعال ثم إذا قربت من الباب 
في حجرة الحبس أيهم أشد؟ أن تبقى في الحجرة أشد؟ أيهما أشد؟

: الول.الطالب
ميقرب من الباب ثم إذا أراد أن يخر ج قيل له: ارجع؛الشيخ : أي نعم أن 

مبس عدة مرات؛ لن من ميح لن والعياذ بالله إذا فعل هكذا غصار بكأنه 
أشرف على الحياة ثم عاد إلى الموت غصار ذلك موتا آخر، فتكون

ميمنون نيا هكذا أهل النار والعياذ بالله  نسا ثان إعادته إلى محبسه تكون حب
الخرو ج وبكلما أرادوا أن يخرجوا أعيدوا فيها، نعم وقيل لهم أيضا

توبيخا: 
((ي قيلي لهمي ذنوقواي عذابي الن اري الذيي كنتمي بهي تكذبوني ))

فيجتمع عليهم والعياذ بالله يجتمع عليهم العذاب الجسمي والعذاب
رمن النار والعياذ بالله ((  رمن أين؟  ني  رم خس رج كلم اي نضجتالقلبي، ال

رمن هذا التوبيخ ((جلودهمي بدلن اهمي جلوداي غيره اي  )) والقلبي؟ 
مرة النسانذنوقواي عذابي الن اري الذيي كنتمي بهي تكذبون خس مح  )) وش 

ضسر ويقول: ليتني ما بكذبت بكيف أبكذب مح عندما يقال له هكذا؟ أل يت
نعم، يتمنى، يكون هذا والعياذ بالله فيه من التوبيخ والتنديم وإدخال

الحسرة ما هو ظاهر ولهذا قال لسبحانه وتعالى في آية أخرى:
سم وه نم اي  ننو سمي  سه سي نل نع تتي  نرا نس نح سمي  وه نل نم ا سع أ

ن وهي  نل ومي ال سه سري وي نكي  سل نذ نك ((ي ي 
سري )) نن ا نني ال سم نني  سجي سر نخ ا ] الن نحن إذا فاتنا شيء بقضاء167[البقرة:سب

الله وقدره وهو مما يسرنا هل الواحد يند م ؟ يند م ويقول يا ليتني
فعلت ويا ليتني فعلت مع أنه منهي عنه لن هذا يفتح عمل الشيطان

يفتح باب الند م أو العتراض على القدر؛ ولهذا نهى الرلسول عليه
نا ايش؟ قلبيا، الصلة والسل م عنه فالمهم أن هذا التوبيخ يكون عذاب

وأما بكونهم يرددون بكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فهو عذاب
((ي لجسمي بدني فهم دائمون والعياذ بالله في عذاب وحسرة وند م 

ندا ما فيه فترة راحةيفتري عنهمي نوهمي فيهي مبلسوني  نما وأب )) دائ
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وعواولهذا يقولون:  سد نمي ا نن نه نج سةي  نن نز نخ سل سري  نن ا سف يي ال نني  سذي نل نلي ا نق ا ننو ((ي 
سبي )) نذا نع سل نني ا سم قم اي  سو ني نن اي  نع سفي  فف نخ وي سمي  وك نب ] شوف والعياذ49[غافر:نر

بالله الخزي والتقاغصر ما قالوا ادعوا ربكم يرفع العذاب قالوا: يخفف
فقط ول قالوا يخفف دائما قالوا: يخفف يوما، وهذا يدل على شدة

ميسوا من الرحمة والعياذ بالله، يتمنون ول لهم وجه على مأ يألسهم لنهم 
الله أن هم يسألون يطلبون من خزنة جهنم أن يشفعوا لهم إلى الله

نا يخفف عنا يوما من ميخفف ل يرفع، يوما ل دائم أن يخفف عنهم 
((ي ق الواي أنولمي تكالعذاب ولكن وش تقول لهم الخزنة؟ توبخهم 

 ثم((ي ق الواي بلىي ))) فيقولون: بلى تأتيكمي رسلكمي ب البين اتي )
يقولون: إذن نحن برئاء منكم ما نتدخل في الشأن فادعوا أنتم يقول

 )) ضلل مانوم اي دع اءي الك افريني إلي ف يي ضللالله عز وجل: (( 
نن اينفعهم ولهذا إذا ألحوا على ربهم:  وت نو سق سش نن اي  سي نل نع ستي  نب نل نغ نن اي  نب نر ((ي 

نني )) فلي نض ا قم اي  سو نق نن اي  وك ((ي ربن اي أخرجن اي منه اي ))] 106[المؤمنون:ننو
((ي غلبتي علين اي شقوتن اي )) والعتراف ((ي ربن اي ))شوف التضرع 

 هم حكموا على أنفسهم وبكل هذا من((ي كن اي قوم اي ض اليني ))نعم و
باب التضرع لن النسان إذا اعتذر للساءته فإن هذا مدعاة لرحمته لو

جاء ك واحد يعتذر لذنبه ويعترف بذنبه هذا يوجب إنك ترحمه، فهم
ميرحمون  ((ي ربم اي أخرجن اي منه اي فإني عدن اي فإن ايعترفون لعلهم 

 ))اخسئواي فيه اي نولي تكلمون )) قال الله تعالى: (( ظ المون
مرى، نعم ول تكلمون بأي بكلمة حينئذ والعياذ مقا مح يذلوا وبكونوا  اخسئوا أي 

نوقيلبالله ييئسون من بكل خير نسأل الله السلمة ولهذا قال: (( 
 ))  لهمي ذنوقواي عذابي الن اري الذيي كنتمي بهي تكذبون

 هذا((ي نولنذيقنهمي مني العذابي الدنىي دنوني العذابي الكبري ))
ضبكد بالنون والل م  ييا وجوبيا لنه((ي نولنذيقنهمفعل مؤ رب  )) تأبكيدا وجو

ممستقبل بجواب قسم غير مقسو م بالل م، 
 عذاب الدنيا في القتل((ي نولنذيقنهمي مني العذابي الدنىي ))

واللسر والجدب والسنين والمراض.
 )) عذاب الخرة،دنوني العذبي الكبر أي قبل (( ((ي دنوني العذابي ))

 إلى اليمان هذا وعد((ي يرجعوني )) )) أي من بقي منهم ((ي لعلهم
من الله عز وجل  بل وعيد من الله عز وجل أنه يذيقهم العذاب الدنى

قبل العذاب البكبر وهو عذاب الخرة لعلهم يرجعون لعل للتعليل،
نن قريش ولكن هل رجعوا؟ منهم من رجع ومنهم من لم يرجع، فإ
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ختل شرفائهم واللسر أيضا ومع مق أغصيبوا بالجدب وبالسنين والقتل ببدر 
ممن أراد الله له نل ل؟ منهم من رجع ومنهم من لم يرجع، ف ذلك رجعوا و

مع الله على قلبه مب مط النجاة أحيا الله قلبه بهذه المواعظ فرجع، ومن 
بقي على ما هو عليه ولم يرجع، الباقي نناقش هذا الدرس أو بكثير خلنا

نخليه الدرس القاد م .
ثمي أعرض - القرآن - ((ي نومني أظلمي ممني ذكري بآي اتي ربه

((ي إن اي مني المجرميني منتقموني )) أي ل أحد أظلم منه عنه اي ))
ممن أظلم ) أفاد من المجرمين أي: من المشربكين، منتقمون. ( 

المؤلف بقوله: ل أحد أظلم أن اللستفها م هنا للنفي أي ل أحد أظلم
معدة مرات أن المراد رعدة مرات أن المراد أو  منهم، والظلم لسبق هنا 

ستبه ايش؟ النقص في الغصل لقوله تعالى:  نت سني آ سي نت نن نج سل نت اي ا سل سك ((ي 
قراي )) نه نن نم اي  وه نل سخل نن اي  سر نج نف ننو قئ اي  سي نش وهي  سن سم سمي  سل سظ نت سمي  نل ننو نه اي  نل وك أ

]33[الكهف:و
أي لم تنقص، فالمراد به نقص النسان فيما يجب عليه فيدعه، أي

ممنع منه فل ينتفع ويرتكب المحر م وقوله:  ((ي ممني ذكرنقصه فيما 
ضبكره الرلسول غصلى الله عليهبآي اتي ربهي )) مذ مبكر) ما قال: ممن  مذ ) 

مبكر لن بعض الناس قد يخضع لبعض ممذ ولسلم يعني يشمل بكل 
نعا لليات هذا خاضع للشخاص مبكرين لكون فلنا وهذا ليس خاض المذ

ربل وإن ذبكره آخر، نعم لم يقبل مبكر بهذه الية إن ذبكره فلن ق مذ تجده إذا 
أليس بكذلك؟ يوجد أناس إذا ذبكرهم إنسان بأمر معروف ما هموا بل
ربما يستهزؤوا به، وإذا أمرهم به آخر امتثل وأظهر الموافقة، ولهذا

مبكر معين أي مذبكر يكون. ضبكر بمذ ضيد المذ مق مت مي مبكر؛ لئل  مذ قال: ممن 
 قال المؤلف: المراد به القرآن. والغصح أنه((ي بآي اتي ربهي ))وقوله: 

مبكروا بالتوراة أيا م التوراة ومن مذ أعم من القرآن ويشمل حتى من 
نبكروا بالنجيل في زمن النجيل نعم وبالزبور في زمن الزبور لن هذا مذ

مية للنقياد؛بآي اتي ربهحكم عا م وقوله: ((  رض مت خق مم  )) أتى بالربوبية الـ
خبد والمربوب في مع بب  مبو خر مم بب لك فأنت  لنه ما دا م التذبكير بآيات ر

مبه،  ممن؟ ر ((ي فأعرضوفي آية أخرى ((ي ثمي أعرضي عنه اي ))ي تدبير 
 والفرق أنه في اليات الخرى (فأعرض) أنه بادر بالعراضعنه اي ))

فأعرض، في الثانية بعد ما فكر وقدر في هذه الية أعرض، والناس
ميعرض لول وهلة ول يلتفت ول يفكر، ومنهم من قد هكذا منهم من 

يفكر ولكن في النهاية يعرض.
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 الجملة الستئنافية لبيان((ي إن اي مني المجرميني منتقموني ))وقوله: 
ممعرضين وبيان أنهم من المجرمين ولهذا قال: إنا من أو لتهديد هؤلء ال

المجرمين وهو إظهار في موضع الضمار، والغصل (إنا منهم) لكن
أظهر في موضع الضمار للسببين السابقين وبما أشرنا إليهما أنه من

أجل أن يحكم على هؤلء بالجرا م ولجل أن يكون الحكم عاما لكل
مجر م فيهم وفي غيرهم، والجرا م بمعنى الثم فالمجر م هو الثم الذي

ونواارتكب ما ل يحل له بكما في قوله تعالى:  نك ا ومواي  نر سج أ
ن نني  سذي نل نني ا سإ ((ي 

نني )) وكو نح سض ني ونواي  نم نني آ سذي نل نني ا ((ي إن اي من] قال: 29[المطففين:سم
ميطابق المبتدأ، أين المبتدأ؟ (إنا) الليالمجرميني منتقموني )) خمع ل مج  

((ي إن اهو السم إن، يعني أغصلها إننا لكن حذفت النون الثانية تخفيفا، 
 والجمع هنا وفي بكل ما يضاف إلى اللهمني المجرميني منتقموني ))

يرد به التعظيم وقد لسبق لنا أن النصراني لو الستدل بالجمع على
التعدد قلنا له أنت من أغصحاب الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه لنك

نولو رجعت إلى قوله تعالى:  وه نلي  سإ نهي  نل سإ ددي لي  سح ننوا دهي  نل سإ سمي  وك وه نل سإ ننو ((ي 
ومي )) سحي نر وني ال نم سح نر ] زال عنك هذه الشتباه نعم،163[البقرة:ال

 هي بكقوله تعالى:((ي إن اي مني المجرميني منتقموني ))وقوله: 
 فكلمة ذو انتقا م تعني أنه غصاحب((ي نواللهي عزيزي ذنوي انتق امي ))

انتقا م يعني ممن يستحقه وهو من المجرمين منتقمون مقيدة منتقمون
من المجرمين وبهذا نعرف أن المنتقم ليس من ألسماء الله المنتقم

ليس من ألسماء الله لن اللسم من ألسماء الله يكون مطلقا دال على
((ي نوللهي السم اءالمعنى الحسن على بكل تقدير؛ لقوله تعالى: 

رمن ألسماء اللهالحسنىي ))  بكل بكلمة تحتمل هذا وهذا فإنها ل تكون 
وءي الحسنىلن الله يقول: ((  سهي السم ا  )) والنتقا م ل شك أنهنولل

ميوغصف الله به على لسبيل الطلق محسن في محله وعليه فل يصح أن 
ضن هذه اللسماء الحسنى ممعدود من اللسماء الحسنى المشهورة لك وهو 

المشهورة بكما قال شيخ اللسل م وغيره في التحقيق ليست ثابتة عن
الرلسول عليه الصلة والسل م، ما هي ثابتة؛ لن فيها أشياء من اللسماء

نا هل يوغصف الله بالنتقا م مطلقا فيقال نما لله طيب إذ ل تصح الس
يدا، وورد (ذو انتقا م) نكرة في المنتقم؟ الجواب: ل؛ لنه ما ورد إل مقي
لسياق الثبات فل تدل على العمو م لن النكرة في لسياق الثبات بكما

هو معروف ل تفيد العمو م إنما تفيد العمو م إذا بكانت في لسياق النفي
أو النهي أو الشرط أو اللستفها م النكاري بكما ذبكره أهل الغصول.
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 )) (آتينا) بمعنى((ي نولقدي آتين اي موسىي الكت ابثم قال تعالى:  
أعطينا وهو إعطاء شرعي قدري، وقوله (مولسى الكتاب) مولسى

مب مفعول ثاني، وال في قوله (الكتاب) للعهد انظر مفعول أول والكتا
ميحال للتكميل (ال) في الكتاب للعهد الذهني؛ لنه ما لسبق له ذبكر حتى 

نا حتى يقال أنه عهد؟ على المذبكور، وليس شيئا حاضر
...الطالب: 

نا فهو عهد ذهني يعني: الكتاب المعهود المعروف وهو الشيخ:  إذ
بك من((ي فلي تكني ف يي مريةي ))التوراة،   نعم (فل تكن في مرية) ش

لقائه (فل تكن) الخطاب هنا على ما مشى عليه المؤلف الخطاب
للرلسول عليه الصلة والسل م  والضمير في (لقائه) يعود على مولسى
والمعنى: فل تكن يا محمد في مرية أي في شك من لقائه لقاء من؟

لقاء مولسى، يعني: فإنك لستلقيه، قال المؤلف :" وقد التقيا ليلة
اللسراء " هذا ما ذهب إليه المؤلف وذهب إليه بكثير من المفسرين
نا أن الخطاب للرلسول عليه الصلة والسل م والضمير يعود على أيض
مولسى والمعنى: ل تكن يا محمد في شك من ملقاة مولسى فإنك
لستلقيه، وقد لقاه في ليلة اللسراء، قال المؤلف: (اللسراء)؛ لن
اللسراء والمعرا ج في ليلة واحدة طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف

وكني ))ويحتمل أن قوله:   الخطاب لمولسى يعني: آتينا مولسى((ي فلي ت
الكتاب قائلين له: ل تكن في مرية من لقائه أي: لقاء الجزاء عليه أي

مب ملس ميحا على الكتاب، والمعنى: أن هذا الكتاب الذي آتينا ك إياه ل بد أن 
عليه من نزل إليهم حتى يلقوا جزاءهم، ويحتمل المعنى: (فل تكن في

مرية من لقائه) أي: لقاء مولسى أي: لقاء مثل ما لقيه من الذى
((ي نولقدي آتين اي موسىي الكت ابي فلي تكني ف يي مريةي مني لق ائهي ))
أي لقاء ما لقيه مولسى من الذى فإن مولسى أوذي، وقال النبي عليه

(ي لقدي أنوذيي موسىي بأكثري مني هذاي فصبري )الصلة والسل م:  
نا معنى حسن أن المعنى: أننا آتيناه وآتينا ك أيضا وأوذي وهذا أيض

فستؤذى، فل تكن في شك من هذا، وهذا هو الواقع؛ فإن الرلسول
ربع مت عليه الصلة والسل م لقي من الذى الشيء الكثير، وبكل من 
مه ج منهاجه في الدعوة إلى الله والعمل بشريعة الله شريعته وانت

فسيلقى الذى، ولكن الشأن بكل الشأن هل يلز م من الذى الضرر؟ ما
يلز م من الذى الضرر؟ ما يلز م؛ ولهذا يصح أن نقول إن الله يؤذى ول

وهيتضرر بكما قال الله تعالى: نل وسو نر ننو نهي  نل نني ال وذنو سؤ وي نني  سذي نل نني ا سإ ي ((ي 
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سة)) نر سخ ننوال ني اي  سن دد سف يي ال وهي  نل ومي ال وه نن نع ] وبكما قال تعالى57[الحزاب:نل
(ي يؤذين يي ابني آدمي يسبي الدهري )ي معي أنهفي الحديث القدلسي: 

ق الي سبح انهي نوتع الىي ف يي الحديثي القدس ي:ي (ي ي اي عب اديي إنكم
دضريي فتضرنون يي )  فل يلز م من الذى الضرر، ها نحنلني تبلغواي 

نل ل؟ ونتضرر؟ ما نتضرر؛ الن نتأذى برائحة إنسان أبكل بصل أو ثوما و
فل يلز م من الذى الضرر والرلسول عليه الصلة والسل م ل شك أنه

أوذي ولكن ما ضره ذلك والحمد لله غصار المر والعاقبة للرلسول غصلى
الله عليه ولسلم نعم. 

...ل بد من أذى  :الطالب
 : ل ل ما هو (ل بد).الشيخ

... :الطالب
نل أوالشيخ  : ل ل، ما يتضرر أحد حتى الن أنا لو تأذيت من بكلمك مث

تأذيت من رائحة شخص وما أشبه ذلك ما أتضرر ما أتضرر، وأما قوله
نا،((ي لني يضرنوكمي إلي أذيي ))تعالى:   فالمعنى أنه لن يضروبكم أبد

ولكن الذى ولذلك قالوا إن اللستثناء في هذه الية
: منقطع.الطالب
: منقطع.الشيخ

((ي فلي تكي ف يي مريةي مني لق ائهي نوجعلن اهي هد ىي لبن ي
نى جعلناه الضمير يعود على إسرائيلي )) . ... وجعلناه هد
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